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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Podle § 83 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), je podmínkou přijetí k nástavbovému 

studiu získání středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělání.  

Dle §1 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů, musí být doklad o získání středního vzdělání s výučním listem doložen 

nejpozději v den, kdy se uchazeč stane žákem školy. Nemůže-li uchazeč doklad k 1. září 

předložit, žákem školy se nestává a rozhodnutí o přijetí pozbývá platnosti pro neplnění zákonných 

podmínek.  

 

Celkové pořadí přijímaných uchazečů bude stanoveno na základě výsledků z jednotné 

přijímací zkoušky. Dle celkového součtu bodů se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Uchazeči, 

kteří z některé části JPZ získají nulu bodů, nebudou přijati.  

Uchazeč skládá jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z matematiky (M) a z českého jazyka (ČJL). 

Celkový maximální počet bodů je 50 bodů z každé zkoušky. 

Doplňkové kritérium  

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhnou stejného součtu bodů, rozhodne vyšší počet bodů 

z jednotné přijímací zkoušky z ČJL. 

Doplňující informace 

 Podmínky JPZ pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami  

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze podle § 60b odst. 4 

školského zákona uplatnit pouze na základě doporučení pro žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami vydaného školským poradenským zařízením.  

 

 Podmínky JPZ pro cizince 

Cizincům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na jejich žádost podle § 20 

odst. 4 školského zákona promíjí přijímací zkouška z českého jazyka.  

V případě nekonání zkoušky z ČJL bude znalost jazyka ověřena rozhovorem a testem, ke kterému 

bude pozván uchazeč samostatně. Pokud prokáže znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání v daném oboru, pořadí uchazeče ředitel školy určí na základě redukovaného hodnocení 

všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání podle § 14 vyhlášky č. 

353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  

Povinné přílohy přihlášky: 

 úředně ověřená kopie výučního listu, případně stávající školou vyplněná výroční 

vysvědčení za 1. a 2. ročník a pololetí 3. ročníku; 

 lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru 

(s výjimkou oboru Podnikání); 

 potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání 

mimo ČR u cizích státních příslušníků; 
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 žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury u cizinců, kteří získali 

předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR; 

 posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení zkoušky u 

uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Ostatní informace k organizaci přijímacího řízení: 

 termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. 3. 2022 (osobně, 

poštou, datovou schránkou); 

 uchazeč, který podá pro 1. kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou 

přihláškách obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

v tomtéž pořadí;  

 pořadí škol určuje termín a místo konání zkoušky; 

 každý uchazeč, který podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu se všemi povinnými 

přílohami, obdrží informační dopis s přiděleným registračním číslem na adresu, kterou 

uvedl v přihlášce;  

 uchazeči, kteří se do nástavbového studia hlásí rovnou z učebního oboru, se stanou žáky 

školy až po předložení úředně ověřené kopie výučního listu. 

 Před nástupem ke studiu je nutné dostavit se k podepsání smlouvy o studiu a uhradit 

první splátku školného;  

 školné je stanoveno na 12.000 Kč/rok. První splátka ve výši 6000 Kč musí být uhrazena 

nejpozději ke dni nástupu ke studiu. 

 prosíme uchazeče, aby školu neprodleně informovali v případě, že z jakýchkoli důvodů 

ke studiu nenastoupí, škola přijme na jejich místo uchazeče, kteří nebyli z důvodu 

naplnění kapacity ročníku přijati; 

 ZÁPISOVÝ LÍSTEK SE NEODEVZDÁVÁ! 

Bližší informace k přijímacímu řízení: www.sps-dorpavni.cz 

 Osobně: kancelář studijního oddělení, budova školy Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady  

 Telefonicky: 724 895 040, 732 436 232 

 Elektronicky: kolmanova@sps-dopravni.cz; kolmanovadominika@sps-dopravni.cz; 

podatelna@sps-dopravni.cz 
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ředitel školy 
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